
 

 

 ما الذي تفعله إذا تعّرضت للتنمر

 

 .من حقك أن تشعر باألمان والسالمة. وإذا كنت تتعرض للتنمر، إلٌك بعض األفكار لتعرف ما ٌمكنك فعله

تحدث إلى صدٌق تثق فٌه أو معلم أو مقدم رعاٌة ٌمكن أن ٌستمع إلٌك وٌدعمك وربما .  أخبر شخصا ما عن ذلك
 .ٌساعدك على تحدٌد ما ٌمكنك فعله

 .فٌمكنهم مساعدتك على إخبار المعلم أو والدٌك أو ٌساعدونك على تحسٌن معنوٌاتك –تحدث إلى أصدقائك  ·

 .اخبرهم بما ٌحدث –تحدث إلى والدٌك  ·

اخبرهم بما ٌحدث. وإذا لم ترغب فً القٌام بذلك علنا، اطلب  –رسة تحدث إلى معلمك أو أحد الموظفٌن بالمد ·
 .مقابلة المعلم بحجة أي سبٍب آخر، مثال بخصوص فروض مدرسٌة

 وجهاً لوجه، بإمكانك زٌارة الموقع االلكترونً لمساعدة الطفال إذا لم ٌكن بمقدورك الحدٌث إلى شخٍص ما  ·
 أو االتصال بالخط الهاتفً لمشورة األطفال على الرقم   /http://www.kidshelp.com.au على

0011 55 0011. 

ب بعض االستراتيجيات ال ب هذه االستراتٌجٌات فقط إذا لم ٌكن ثمة خطر مباشر علٌك من أذى . تي أفادت آخرينجر ِّ جّرِّ
 .جسدي محتمل وإذا كنت واثقا من قدرتك على القٌام بها

 .أدر ظهرك له وابتعد –تجاهل التنمر  ·

 ." وتبتعد عنهمتظاهر بعدم التأثر أو بعدم االهتمام بما ٌقولونه أو ٌفعلونه لك. ٌمكن أن تقول "حسنا، على أٌة حال ·

استخدم عبارات قوٌة وصارمة تبدأ بكملة "أنا"؛ وقل للشخص اآلخر "أرٌدك أن تتوقف عن ذلك" بنبرة قوٌة  ·
 .وواثقة. تمرن على ذلك مع أصدقائك

 .التموٌه" وذلك بقول تعلٌقات مزاحٌة أو مرحة تجعل الشخص اآلخر ٌعتقد أنك ال تهتم بما ٌقولهاستخدم طرٌقة " ·

 !اطلب من أصدقائك الحدٌث بالنٌابة عنك. وتذكر أن تقوم بنفس الشًء من أجلهم ·

ن أفكارك  حاول أن تكون إيجابيا. ركز على كل األشٌاء التً تجٌد القٌام بها، والناس الذٌن ٌحبونك وٌهتمون بك. ودّوِّ

 .فعلهوأحاسٌسك تجاه التنمر لتساعدك على التفكٌر بوضوح فٌما ٌمكنك 

 

األصدقاء الحقٌقٌون ٌحترمونك وٌشجعونك  تنزه مع أصدقائك واصطحب الناس الذين يشعرونك بقيمة نفسك.

ن صداقات جدٌدة عن طرٌق احترام وتشجٌع ودعم  وٌدعمونك. وهُم ٌهتمون براحة بالك وتسعد بصحبتهم. وسوف تكّوِّ

 .اآلخرٌن

 

ان فً قٌامك بذلك، تحدث إلى األشخاص الذٌن ٌمارسون ضدك إذا شعرت باألم حاول أن تحل المشكلة وراء التنمر.

 ً  .التنمر واسألهم كٌف ٌمكنكم حل المشكلة معا
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